
977 64 32 34 La Galera
Fax: 977 64 32 36

Foto

6-8/10-12/14-16

DNI del Pare/Tutor

A ______________________, a data ___________________________________________

** AVIS LEGAL**

Campus Nàutic
Telèfon:

Port Torredembarra

Full d´inscripció Campus Nàutic la Galera 2016. Anglés i nàutica. Torredembarra

Setmanes

Servei opcional "guarderia"

Talla Samarretes

NO OBLIDAR: Fitxa original totalment complimentada, amb foto i firmes; Fotocopia de la tarjeta sanitaria i informe metge (si fos necessari)

  Dades del Participant

Nom

Cognoms

Data de naixement Edat durant el campus

Domicili

Còdig postal, Població Escola

Dades familiars

Nom del Pare/Tutor

En cas de separació, ostenta la custòdia durant les dates de l´activitat?

Nom de la Mare/Tutora

DNI de la Mare/Tutora En cas de separació, ostenta la custòdia durant les dates de l´activitat?

Telèfon Familiar Telèfon mòvil 1

Telèfon Treball Telèfon mòvil 2

Adreça electrònica

Autorització
Autoritzo al meu fill a participar en el campus organitzat per l´empresa Port Torredembarra, S.A, tinc total coneixement de les activitats que realitzarà i de les

Condicions Generals inclàses en aquesta fitxa. Així mateix, he facilitat totes les dades médiques necessaries sol.licitats sobre el meu fill, i 

autoritzo al personal responsable de l´activitat per a que en cas d´accident o malaltia actuin com millor escaigui.

Signatura del pare i/o mare i/o tutor

En virtut de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, els informem de que les seves dades de

caràcter personal, recollides de fonts accessibles al públic o dades que vostés ens han facil.litat previament, seràn inclòsos en un fitxer propietat

de  Port Torredembarra, S.A, amb la finalitat de gestionar la relació comercial que ens vincula i informar dels nostres 

productes i serveis. Segons la mateixa Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, pot exercitar els drets d´accés, rectificació, cancel.lació i

oposició, dirigint-se per escrit al responsable en protecció de dades de Port Torredembarra, S.A, edifici Capitania, s/n, 43830 Torredembarra, Tarragona.

Autorització imatges: Que  Port Torredembarra, S.A s´ha proposat la captació de l´imatge del menor per a la seva possible difusió en la pàgina

Web, publicitat corporativa, o altres mitjans de comunicació. Que donat el caràcter divulgatiu i l´interès cultural dels citats mitjans de comunicació

; l´abscència de danys a l´honra o reputaciò del menor per la citada activitat; que la mateixa no és contrària als interèssos del meu representat

i de conformitat amb l´establert en l´article3.1 i 3.2 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, i 162.1ª del còdig civil, OTORGO EXPRESSAMENT 

el meu consentiment per a l´obtenció i difusió de l´imatge del meu representat. 



977 64 32 34 La Galera
Fax: 977 64 32 36

Plantes

Per a que?

Campus Nàutic
Telèfon:

Port Torredembarra

Fitxa mèdica i afectiva del participant
Malalties patides o propensió a elles ( ADJUNTAR EN FULL A PART INFORME EN CAS DE SER NECESSARI I INDIQUEU-HO AQUÍ)

Ha estat intervingut en alguna ocasió? , De que?

Grup Sanguini:

Reaccions alèrgiques o medicamentoses. ( Encercleules si n´hi ha)

Antibiòtics Sulfamides Picades d´insectes Pols Aliments

Especificar amb claretat a que:

Pren algun medicament? Quin?

Quina és la possologia?

Te posades totes les vacunes?

Ha estat tractat amb la antitetànica?

Indiquins la data  exacta (només si la coneix amb absoluta seguretat):

Sap nedar?      SI       NO       Es mareja?         SI         NO        Te vertigen?          SI     NO                  Practica esport?       SI          NO

És inquiet?       SI       NO      És impulsiu?       SI          NO         És comunicatiu?   SI     NO                              És timit?       SI           NO

Observacions mèdique y/o afectives (Indiqui tot allò que cregui convenient que haguem de coneixer):


